Додаток 1
до Особливостей реєстрації, перереєстрації
безробітних, надання статусу безробітного
та призначення виплати допомоги по безробіттю

Резолюція директора центру зайнятості/
філії центру зайнятості

20

Р(підпис)

___________________________ центр зайнятості/філія
назва центру зайнятості/філії, який зручний для
Вашого відвідування
_________________________________________ області
(Назва області)
гр.
(П.І.Б. безробітного)

ЗАЯВА
про надання/поновлення статусу безробітного
Прошу надати/поновити мені статус безробітного з урахуванням Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і
поширення коронавірусної хвороби (СОУЮ-19) ” та відповідно до Закону України «Про
зайнятість населення”.
Інформую, що через відсутність роботи не маю заробітку або інших передбачених
законодавством доходів, у тому числі не забезпечую себе роботою самостійно.
Пенсію на пільгових умовах та за вислугу років не призначено.
Не є зареєстрованим (зареєстрованою) як суб’єкт підприємницької діяльності.
Не отримую відповідно до законодавства:
допомогу, компенсацію та/або надбавку по догляду за:
дитиною з інвалідністю; особою з інвалідністю І групи;
особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду або
досягла 80-річного віку;
грошове забезпечення як батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні
батьки;
грошову допомогу по догляду за особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду.
Член особистого селянського господарства
______________________
(так/ні)

Фермер або член фермерського господарства

______________________

Навчаюсь на денній (очній) формі навчання

______________________

(так/ні)
(так/ні)
Ваші права та обов’язки, як зареєстрованого безробітного, визначені статтею 44
України «Про зайнятість населення».

Закону

1. Зареєстровані безробітні мають право на:
1)
безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції:
послуг з пошуку підходящ ої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські
та інші роботи тимчасового характеру;

консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду
діяльності (професії);
інформації про свої права та обов'язки як безробітного;
відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;
2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та «Про
зайнятість населення»;
3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та
інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово
відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору
на участь у таких роботах;
4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до
порушення прав щодо зайнятості особи.
2. Зареєстровані безробітні зобов'язані:
1)
самостійно або за сприяння територіальних органів центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, здійснювати
активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема
взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;
2)
відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому він зареєстрований як
безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних
днів;
3)
дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню,
зокрема брати участь у заходах, пов'язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення;
4)
інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом трьох робочих днів про
обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 Закону України «Про зайнятість
населення».
3.
Відповідальність за достовірність поданих до центру зайнятості, даних та документів, на
підставі
яких
приймається
рішення
щодо
реєстрації/перереєстрації
безробітного
та
призначення/поновлення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на
зареєстрованого безробітного.

Також, відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» у разі не виконання зареєстрованими
безробітними своїх обов’язків та зловживання ними, з нього може бути стягнено сума
виплаченого забезпечення та вартості соціальних послуг.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ваші персональні дані
включені до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою
надання послуг зі сприяння працевлаштуванню та здійснення верифікації та моніторингу
достовірності інформації, поданої вами для нарахування та отримання матеріального
забезпечення на випадок безробіття.
Зазначаю свої контакти для зворотного зв’язку:
Телефон домашній
Телефон мобільний
Електронна адреса
2 0 ___ р.
(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Особливостей реєстрації, перереєстрації
безробітних, надання статусу безробітного
та призначення виплати допомоги по безробіттю

Резолюція директора центру зайнятості:
20__року___

__

(підпис)

__________________центр зайнятості/філія
Назва центру зайнятості/філії, який зручний для
Вашого відвідування

області
(Назва області)

гр.
(П.І.Б. безробітного)

ЗАЯВА
про призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю

Прошу призначити/поновити мені виплату допомоги по безробіттю в розмірі,
передбаченому Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття”, з дня реєстрації/перереєстрації мене як
безробітного з урахуванням Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)”.
Довідково: допомога по безробіттю виплачується центром зайнятості, у якому
зареєстрований безробітний, через банківські установи. Протягом 10
робочих днів необхідно подати до центру зайнятості довідку банку (карту
реквізитів банку) про відкриття рахунку для перерахування коштів

20__року
(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

